



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المصنف لابن أبي شيبة
	الجزء التاسع
	19كتاب الديات
	الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
	دية الخطأ, كم هي؟
	دية العمد, كم هي؟
	شبه العمد, ما هو؟
	في الموضحة, وكم فيها؟
	إبل الموضحة, ما هي؟
	في الآمة, كم فيها؟
	المنقلة, كم فيها؟
	فيما دون الموضحة
	الموضحة في الوجه, ما فيها؟
	الأذن, ما فيها من الدية؟
	الأنف, كم فيها؟
	أرنبة الأنف, والوترة وجائفة الأنف
	في كسر الأنف
	العين, ما فيها؟
	الحاجبان, ما فيهما؟
	شعر الرأس إذا لم ينبت
	الأشفار, ما قالوا فيها؟
	في الأجفان
	الشارب, ما فيه إذا نتف؟
	في الفم
	إذا ذهب سمعه وبصره
	إذا ادعى أن سمعه قد ذهب
	إذا ذهب صوته, ما فيه؟
	إذا أصابه صعر, ما فيه؟
	الرجل تضرب عينه, فيذهب بعض بصره
	الشفتان ما فيهما؟
	اللسان, ما فيه إذا أصيب؟
	الذقن واللحيان, ما فيهما؟
	اليد كم فيها؟
	اليد يقطع منها بعد ما قطعت
	الترقوة, ما فيها؟
	كم في كل سن؟
	من قال: تفضل بعض الأسنان على بعض
	الأصابع, من سوى بينها
	كم في كل إصبع؟
	من قال: أصابع اليدين والرجلين سواء
	الأعور تفقأ عينه
	من قال: فيها نصف الدية
	الأعور يفقأ عين إنسان
	السن إذا أصيبت, فاسودت
	السن إذا أصيبت, كم يتربص بها؟
	السن يكسر منها الشيئ
	السن السوداء تصاب
	العين القائمة تبخص
	باب الرجل كم فيها؟
	الجائفة, كم فيها؟
	الجائفة في الأعضاء
	الذكر, ما فيه؟
	الحشفة تصاب, كم فيها؟
	اليد الشلاء تصاب
	اليد أو الرجل تكسر, ثم تبرأ
	الظفر يسود ويفسد
	الرجل يصيب سن الرجل
	الضلع إذا كسرت
	في البيضتين, ما فيهما؟
	في لسان الأخرس وذكر العنين
	المنكب يكسر, ثم يجبر
	من فتق المثانة
	في الصلب كم فيه؟
	الثديان, ما فيهما؟
	العبد يجني الجناية
	العبد يجني الجناية, فيعتقه مولاه
	العبد يقتل الحر, فيدفع إلى أوليائه
	إذا عفي عن المملوك, ما يكون حاله؟
	الحر يقتل العبد خطأ
	من قال: لا يبلغ به دية الحر
	العبد تفقأ عيناه جميعا
	في سن العبد وجراحه
	الحر يشج العبد أو يجرحه
	العبد يجرح العبد
	الرجل يقتلونه النفر, فيدفعون إلى أوليائه
	في جنين الأمة
	جنين البهيمة, ما فيه؟
	في جنين الحرة
	الذي يصيب الجنين, يكون عليه شيئ؟
	في قيمة الغرة, ما هي؟
	الغرة على من هي؟
	من قال: لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة
	العظام من قال: ليس فيها قصاص
	السائق والقائد, ما عليه؟
	الردف هل يضمن؟
	العقل, على من هو؟
	جناية المدبر على من تكون؟
	جناية المكاتب ما فيها؟
	المكاتب يجني عليه
	في أم الولد تجني
	في العقل
	الرجل يخرج من حده شيئا, فيصيب إنسانا
	الدابة تنفح برجلها
	الدابة تضرب برجلها
	الفحل والدابة والمعدن والبئر
	المهر يتبع أمه, فيصيب
	الدابة المرسلة أو المنفلته تصيب إنسانا
	في عين الدابة
	في الدابة يقطع ذنبها
	الرجل يستعين العبد إذن سيده
	المرأة تجني الجناية
	العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
	شبه العمد , على من يكون؟
	الرجل يقتل العبد خطأ
	الرجل والصلح والاعتراف
	جناية الصبي العمد والخطأ
	الدية في كم تؤدى؟
	في اعتراف الصبي
	من قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم
	من قال: دية الدمي على النصف أو أقل
	من قال: إذا قتل الذمى المسلم؛ قتل به
	من قال: لا يقتل مسلم بكافر
	في الرجل يقتل المرأة عمدا
	من قال: لا يقتل حتى يؤدوا ونصف الدية
	القصاص بين الرجل والنساء
	في جراحات الرجل والنساء
	الرجل يقتل عبده
	الرجل يقتل عبده, من قال: لا يقتل به
	الحر يقتل عبده غيره
	الجنين إذا سقط حيا, ثم مات تحرك أو اختلج
	الصبي الصغير, تصاب سنه
	المجنون يجني الجناية
	المسلم يقتل الذمي خطأ
	الرجل يقتل، فتعفو امرأته
	من قال: لا عفو لها
	المرأة, ترث من دم زوجها؟
	من قال: تقسم الدية على من يقسم الميراث
	من كان يورث الأخوة من الأم من الدية
	الرجل يقتل, فيعفو بعض الأولياء
	العقل على من يكون؟
	الطبيب والمداوي والخاتن
	الرجل يقتل, فيعفو عن دمه
	الرجل يقتل في الحرم
	من قال: لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم
	الرجل يخنق الرجل 
	الرجل يضرب الرجل, فلا يزال مريضا حتى يموت
	الرجل يصدم الرجل
	الحائط المائل يشهد على صاحبه
	الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
	الرجل يضرب الرجل, فينزع يده
	الرجل يضرب الرجل حتى يحدث!
	الرجل يشج الرجل, فيتقص له, فيموت
	من قال: ليس له دية إذا مات في قصاص
	من قال: العمد بالحديد
	إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
	الرجل يقتله النفر
	من كان لا يقتل منهم إلا واحدا
	الرجل يصيب نفسه بالجرح
	الإمام يخطئ في الحد
	الرجل يقتل ابنه خطأ
	القوم يشج بعضهم بعضا
	الكلب يعقر الرجل
	من قال: لا قود إلا بالسيف
	العبد يجني الجنايات
	من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة
	من قال: للقاتل توبة
	في تعظيم دم المؤمن
	من قال: العمد قود
	الصبي والرجل يجتمعان في قتل
	رجل قتل رجلا عمدا, فحبس ليقاد منه
	الرجل يقتل وله ولد صغار
	الزند يكسر
	الرجل يجرح, من كان لا يقتص به حتى يبرأ
	الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر
	الرجل يريد المرأة على نفسها
	الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
	فيما تعتقل العاقلة
	ما جاء في القسامة 
	اليمين في القسامة
	كيف يستحلفون في القسامة
	القود بالقسامة
	الدم, كم يجوز فيه من الشهادة؟
	القسامة إذا كانوا أقل من خمسين
	القتيل يوجد بين الحيين
	القسامة من يرها
	الرجل يقتل في الزحام
	المكاتب يقتل
	رجل رمى بنار, فأحرق دار قوم
	بين المسلم والدمي قصاص؟
	رجل شج رجلا, فذهب عينه
	القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء
	الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها
	الرجل يرمي امرأته باشيئ أو أمته
	الرجلان يشهدان على الرجل بالحد
	الرجل يجب عليه القتل, فيدفع إلى الأولياء
	الرجل يقتل ابنه خطأ
	الرجل نخرق أنثياه
	الرجل يستكره المرأة, فيفضيها
	الرجل يستسقي, فلا يسقى حتى يموت
	ما يحل به دم المسلم
	العبد يوجد قتيلا
	الدم يقضي فيه الأمراء
	المعاهد يقتل
	أربعة شهدوا على رجل بالزنا بالرجم
	الرجل يصيب ابنه الشيئ, فيهبه
	الرجل يقطع يد السارق
	الرجل يصب الماء في الطريق
	الرجل يقتص له, أيحبس؟
	المثلة في القتل
	الرجل يجني الجناية وليس له مولى
	في قتل المعاهد
	أول ما يقضى بين الناس
	الرجل يموت في القصاص
	السن الزائدة تصاب
	الرجل ينخس الدابة, فتضرب
	رجل جدع أنف عبد
	الرجل يصيب الصلح, فيصالح عليه, ثم يموت
	فيما يصاب في الفتن من الدماء
	الرجل والغلام يقفان في الموضع لا يدرى
	رجلان شجا رجلا آمة وموضحة
	إن المسلمين تتكافأ دماؤهم
	الدابة والشاة تفسد الزرع
	المكفوف يصيب إنسانا
	في جناية ابن الملاعنة
	رجل قتل رجلا, فحبس, فقتله رجل عمدا
	في قوله تعالى: ( فمن تصدق به فهو كفارة له)
	الرجل يصاب بخبل أو دم
	حر وعبد اصطدما, فماتا
	في قوله تعالى: (( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق))
	القود من اللطمة
	الضربة بالسوط
	الرجل يستعير الدابة, فيركضها
	رجل قتل رجلا قد ذهبت الروح من بعض جسده
	الرجل يوفق دابته
	الدامية والباضعة والهاشمة
	العبدان يجرح أحدهما
	الرجل يقدم بأمان, فيقتله المسلم
	النسوة يشهدن على القتيل
	التغليظ في الدية
	امرأة ضربت, فأسقطت
	الاستهلال التي تجب به الدية
	في شعر اللحية إذا نتف فلم ينبت
	في المملوك يضربه سيده
	في قتل اللص
	العقل على رؤوس الرجال
	الشيئ يسقط فيقع على إنسان
	الرجل يقتص له فيما دون النفس
	المرأة تضرب وهي حامل
	إذا قتل العبد العبد عمدا
	القتيل يوجد في سوق
	الرجل يكري الدابة, فيركبها
	الوالي يأمر القوم بالشيئ
	امرأته نذرت أن تحج مزمومة, فانخرم أنفها
	فيمن قتل رجلا خطأ, ثم آخر عمدا
	رجل قتل عمدا, ففر, فلم يقدر عليه
	الرجل يوجد مقطوعا
	من قال: ليس في دية الدنانير والدراهم مغلظة
	الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
	امرأة حملت من الزنا
	صاحب المغبر يعبر بدواب
	في شحمة الأذن

	20كتاب الحدود
	ما جاء في التشفيع للسارق
	الستر على السارق
	في السارق, من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم
	من قال: لا تقطع في أق من عشرة دراهم
	في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
	في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل
	في السارق تقطع يده, يتبع بالسرقة؟
	في العبد الآبق يسرق, ما يصنع به؟
	من قال: لا يقطع إذا سرق في إباقه
	في اغلام يسرق أو يأتي الحد
	ما جاء في الجارية تصيب حدا
	ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد
	في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر, ما عليه؟
	في العبد يقر بالجلد؟ هل يجوز ذلك عليه؟
	ما قالوا: إذا أخذ على سرقة, يقطع أو لا؟
	في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا, فلم يعدلوا
	في الرجل يقر بالسرقة, كم يردد مرة؟
	في الرجل يقذف القوم جميعا
	في المسلم يقذف الذمي, عليه حد أم لا؟
	في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
	في الذمي يقذف المسلم
	في العبد يقذف الحر, كم يضرب؟
	من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين
	في الرجل يقذف ابنه, ما عليه؟
	في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
	ما قالوا في قاذف أم الولد؟
	من قال: يضرف قاذف أم الولد؟
	في المراة تقذف وقد ملكت مرة
	في السارق يسرق, فتقطع يده ورجله, ثم يعود؟
	في الرجل يزني مملوكة, يقام عليه الحد أم لا؟
	من قال: ليس على الأمة حد حتى تزوج
	في المكاتب يصيب الحد
	في الامتحان في الحدود
	في الرجل يقول لامراته: ((لم اجد عذراء!))
	من قال: عليه الحد
	في القاذف تنزع عنه ثيابه؟ أو يضرب فيها؟
	في الرجل يقول للرجل: (( يا فاعل بأمه))
	في الزانية والزاني تخلع عنهما ثيابهما, أو يضربان فيها؟
	في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب 
	في امرأة تشبهت بأمة رجل, فوقع عليها
	في اللوطي حد كحد الزاني
	في الرجل يقول للرجل: (( يالوطي)), من قال: لا يحد
	من قال: عليه الحد إذا قال: (( يا لوطي))
	في الرجل يقذف الرجل, فيقيم عليه الحد, ثم يقذفه أيضا
	في الرجل يقذف الرجل, يكون عليه يمين؟
	في الرجل يعرض للرجل بالفرى, ما في ذلك؟
	من كان يرى في التعريض عقوبة
	في الأمة والعبد يزنيان
	في العبد يشرب الخمر كم يضرب؟
	في الرجل يسرق الصبي والمملوك
	في قليل الخمر, فيه حد أم لا؟
	النبيذ, من رأى فيه حدا
	في حد الخمر, كم هو؟ وكم يضرب شاربه؟
	ما يوجب على الرجل أن يقام عليه الحد؟
	في المسلم يسرق من الذمي الخمر, يقطع أم لا؟
	باب في المستكرهة
	ما جاء في السكران يقتل
	باب في السكران يسرق, يقطع أم لا؟
	من قال: الحدود إلى الإمام
	في الرجل يقول للرجل: (( يا شارب الخمر))
	في الرجل يلاعن امرأته, ثم يكذب نفسه
	في الرجل يلاعن وتأبى المرأة
	في الرجل يلاعن امرأته, ثم يقذفها
	في المحدود يقذف امرأته
	في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
	في قاذف الملاعنة أو ابنها
	في العبد تكون تحته الحرة, أو الحر تكون تحته الأمة
	في رجل طلق امرأته, فوجد يغشاها, وشهد عليه, فأنكر أن يكون طلقها؟
	في الرجل يقول للرجل: (( زعم فلان أنك زان))
	في درء الحدود بالشبهات
	من قال: لا حد على من أتى بهيمة
	في الجارية تكون بين الرجلين, فوقع عليها أحدهما
	في الرجل يطأ الجارية في الفيئ
	الرجل يقع على جارية امرأته
	من قال: ليس في جارية امرأته حد
	من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا في زنا ولا شرب خمر
	في الرجل يقع على جاريته ولها زوج
	في الرجل يسرق من بيت المال, ما عليه؟
	في العبد يسرق من مولاه, ما عليه؟
	في الرجل يأتي جارية أمه
	في الرجل يؤتى به, فيقال: (( أسرقت؟ قل: لا))
	في الرجل يسرق الثمر والطعام
	في الرجل تقطع, من قال: يترك العقب
	ما قالوا في: أين تقطع؟
	في حسم يد السارق
	الرجل يسرق الطير أو البازي, ما عليه؟
	ما جاء في النباش يؤخذ, ما حده؟
	ما جاء في السكران متى يضرب إذا صحا أو في حال سكره؟
	في رجل يوجد منه ريح الخمر, ما عليه؟
	من قاء الخمر, ما عيه؟
	من كره حلق الرأس في العقوبة
	من رخص في حلقه وجزه
	من كره إقامة الحدود في المساجد
	من رخص في إقامة الحدود في المساجد
	في الرجل يقول للرجل: (( ما تأتي امرأتك إلا حراما)), ما عليه؟
	في الخلسة, فيها قطع أم لا؟
	في الخيانة, ما عليه فيها؟
	ما جاء في ضرب الحد
	في السوط من كان يأمر به أن يدق
	في الرجل يأخذ وقد غل, ما عليه؟
	في الرجل يوجد شاربا في رمضان, ما حده؟
	في الرجل يسلم وقد كان أحصن في شركه, ما عليه؟
	في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
	في الرجل يبيع امرأته, أو يبيع الحر ابنته
	في شاهد الزور, ما يعاقب؟
	في شهادة النساء في الحدود
	في قوله تعالى: ((وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين))
	في الصغير يفترى عليه
	في الرجل يقول للرجل: ((لست ابن فلانة))
	في قوله تعالى: (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله))
	في الرجل يتزوج الأمة فيفجر, ما عليه؟
	في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر 
	من قال: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم
	في المرأة تزوج عبدها
	في الرجل يقول للرجل: ((يا ابن الزانية)), ما حده؟
	في الزاني كم مرة يرد, وما يصنع به بعد إقراره؟
	في البكر والثيب, ما يصنع بهما إذا فجرا؟
	في النفي, من أين إلى أين؟
	في المرأة كيف يصنع بها إذا رجمت؟ وكم يحفر؟
	من قال: إذا فجرت وهي حامل؛ انتظر بها حتى تضع, ثم ترجم
	فيمن بيدأ بالرجم
	في الشهادة على الزنا, كيف هي؟
	في الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
	في الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
	في الذمي يستكره المسلمة على نفسها
	في الرجل يقول: ((زنيت بفلانة)), ما عليه؟
	في الرجل يقذف الرجل بالمرأة
	في الرجل يقذف امراته برجل ويسميه
	في الرجل يقول لامرأته: (( رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك))؟
	في رجل طلق امرأته, ثم قذفها, ما عليه؟
	في الرجل يقذف امرأته, ثم يطلقه, ما عليه؟
	في الرجل يرهن وليدته, ثم يقع عليها
	في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
	في الرجل يقع على ذات محرم منه
	في التعزير, كم هو؟ وكم يبلغ به؟
	باب الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده, أيقيمه عليه أم لا؟
	في المرأة تعلق بالرجل, فتقول: ((فعل بي الزنا))
	في الرجل يوجد مع فتقول: زوجي
	في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك
	في رجل قذف رجلا وأمه مشركة
	في رجل تزوج امرأة, فجاءت بولد قبل دخوله بها
	في الرجل يفترى عليه, ما قالوا في عفوه عن ذلك؟
	السارق يؤمر بقطع يمينه, فيدس يساره
	في السكران, من كان: يضربه الحد ويجيز طلاقه
	في أم الولد تفجر ما عليها
	في الشهادة على الشهادة في الحد
	في إقامة الحد والقود في الحرم
	في الرجل يسرق, فيطرح سرقته خارجا, ويوجد في البيت, ما عليه؟
	في القوم ينقب عليهم, فيشتغيثون, فيجدون قوما يسرقون فيؤخذون ومع بعض المتاع
	في الرجل المتهم يوجد مهع المتاع
	في الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح
	فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
	في الرجل يضرب في الشراب, يطاف به؟ أو ينصب للناس؟
	في الرجل يقول للرجل: ((زنيت وأنت مشرك))
	في الرجل ينفي الرجل من فخذه, ما عليه؟
	في الرجل يقول للرجل: (( يازان))؟
	في الرجل يقول للرجل: (( يا روسبية))؟
	في الرجل يقول للرجل : (( يا مفعول به))؟
	في الرجل يقول للرجل : ((يا مخنث))؟
	في الرجل يقول للرجل: (( يا خبيث, يا فاسق))؟
	في الرجل يقول للرجل: (( يا دعي)) ما عليه؟
	في الرجل يزني بالصبية, ما عليه؟
	في تعليق اليد في العنق
	ما قالوا في الساحر, ما يصنع به؟
	في المرتد عن الاسلام, ما عليه؟
	في المرتدة, ما يصنع بها؟
	في الزنادقة, ما حدهم؟
	في النصراني, يسلم، ثم يرتد
	في الرجل يسرق من الكعبة
	في المحارب يؤتى به الى الإمام
	في المرأة تقع على المراة
	في المحارب إذا قتل, وأخذ المال, وأخاف السبيل؟
	ما تدرأ فيه الحدود
	الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع؟
	في اليهودي والنصراني يزنيان
	في الرجل يدخل الحمام, فيسرق ثيابا
	في النساء, كيف يضربن؟
	في الرأس, يضرب في العقوبة؟
	الرجل يسمع الرجل يقذف
	في الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا
	في السكران يقتل

	21كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
	كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

	فهرس



